Kluswijzer
inbraakwering
Zelf klussen met Maasvallei Maasvallei geeft haar bewoners volop de ruimte om hun woning aan persoonlijke smaak en wensen aan
te passen. Hiervoor gelden natuurlijk wel enkele spelregels. Algemene informatie over het zelf aanpassen van uw woning en de daaraan verbonden voorwaarden kunt u lezen in onze speciale brochure. Als u die nog niet heeft, sturen wij die op verzoek graag aan u
toe, evenals een speciaal aanvraagformulier. Onze adresgegevens, telefoonnummer e.d. vindt u op de achterzijde van deze kluswijzer.
Om misverstanden te voorkomen, maar vooral ook om u van dienst te zijn, hebben wij naast de brochure over algemene spelregels ook
eisen en tips op papier gezet die gelden voor specifieke klussen: de kluswijzers. Eén daarvan ligt nu voor u. Wij hopen dat de informatie
van nut voor u kan zijn. Voor zover u inderdaad besluit om veranderingen in uw woning te realiseren, wensen wij u daarbij alvast veel
succes. De medewerkers van Maasvallei.

Kwaliteitseisen inbraakwering Voor inbraakpreventieve voorzie-

Verhuurtechnische aspecten:

ningen gelden de volgende kwaliteitseisen:

5. Wanneer u vertrekt uit de woning, kunt u het best de aangebrachte producten laten zitten, omdat er anders beschadigin-

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten:

gen ontstaan in het kozijn of de deur.

1. Breng de producten deugdelijk en gedegen aan.
2. Probeer schade aan kozijnen en deuren te beperken.

Tip Alle woningen en complexen zullen de komende jaren aan

3. Maasvallei ontwikkelt op dit moment een standaardlijst van

een schouw worden onderworpen. Op basis daarvan wordt per

materialen die toegestaan zijn en waaruit u uw keuze kunt

complex bekeken wat er aan inbraakpreventie moet worden ge-

maken. Eind dit jaar is deze lijst gereed. Wanneer u uw aan-

daan. Maasvallei zal vervolgens de complexen waar de inbraak-

vraagformulier naar ons toestuurt, sturen wij u deze lijst toe.

wering ernstig tekort schiet projectmatig op dat punt verbeteren.

Het gaat hierbij om de producten die door Maasvallei ook

Informeert u daarom eerst naar de plannen voor uw complex.

zelf worden aangebracht en aangeboden.

Onderhoudstechnische aspecten:
4. Het onderhoud van de nieuwe onderdelen is voor uw eigen
rekening.
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